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Wat de doop wil zeggen, voor nu en straks

Een nieuw leventje… helemaal van zijn ouders, helemaal van God.

Wat houdt het in dat een kind Gods kind is? Wat wordt er precies  

beloofd bij de doop? En hoe maken God en ouders hun belofte waar?  

Dit boekje geeft op een korte, maar krachtige en aansprekende wijze 

antwoord op die vragen. Een gemakkelijk leesbaar boekje met citaten  

van ouders, tips voor geloofsopvoeding, gedichten en mooie foto’s,  

om ouders cadeau te doen bij de doop van hun kind.
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Heer, U doorgrondt en kent mij,

want in de moederschoot

ben ik door U geweven;

U bent oneindig groot.

Ik dank U voor dit wonder, Heer,

dat U mijn leven kent

en wat er ook gebeuren zal,

dat U steeds bij mij bent.

Heer, U bent altijd bij mij,

U legt uw handen op mij

en U bent voor mij

en naast mij

en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,

U legt uw handen op mij

en U bent voor mij

en naast mij

en om mij heen,

elke dag.

Marcel Zimmer

Naar Psalm 139

dat U steeds bij mij bent.

Van harte geluk gewenst Van harte geluk gewenst 
            met julie kindje!            met julie kindje!
Van harte geluk gewenst 
            met julie kindje!
Van harte geluk gewenst Van harte geluk gewenst 
            met julie kindje!
Van harte geluk gewenst 
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Van harte geluk gewenst Van harte geluk gewenst 
            met julie kindje!            met julie kindje!
Van harte geluk gewenst 
            met julie kindje!
Van harte geluk gewenst Van harte geluk gewenst 
            met julie kindje!
Van harte geluk gewenst 

Wat een wonder: een nieuw leventje, aan jullie toevertrouwd! Een wonder dat je in je handen houdt, 

knuffelt en eindeloos bekijkt. Misschien zie je het al: ‘Haar mondje lijkt precies op die van mij’ of 

‘Hij heeft echt de voeten van z’n vader’. Het is jullie vlees en bloed, helemaal jullie kind.

Maar… het wonder is nóg groter. Jullie kind is ook helemaal Gods kind! 

God Zelf houdt jullie kind in Zijn handen. In Psalm 139 staat het prachtig: 

het was God die jullie kindje met Zijn handen ‘weefde in de buik van zijn 

moeder’. Als een Kunstenaar die maandenlang bezig is de prachtigste vormen 

en kleuren te combineren. En het resultaat is… een kunstwerk! Natuurlijk staat 

de handtekening van de Kunstenaar op jullie kunstwerkje. Want toen God jullie 

kind maakte, nam Hij Zichzelf als voorbeeld. Je gaat het op een gegeven 

moment zien: ‘Mooi zeg, ons kind heeft trekjes van zijn Schepper’.

Jullie kind is Gods kind. Daarom willen jullie het ook laten dopen. 

Daarom willen jullie meer horen over hoe jullie je kind kennis laten maken 

met zijn Papa in de hemel. Daarom is dit boekje ook voor jullie. Het gaat 

over de betekenis van de doop, over de doopdienst zelf, over hoe je je kind 

christelijk op kunt voeden. Met mooie gedichten, interessante weetjes 

en bemoedigende citaten van ouders die jullie zijn voorgegaan.

Ik wens jullie Gods rijke zegen voor jullie en jullie kind!

Arine Spierenburg-van Wijngaarden

PS: Voor de leesbaarheid schrijf ik ‘hij’ en ‘zijn’ als ik het over jullie baby heb. Als je een meisje hebt: lees gewoon ‘zij’ en ‘haar’!

moeder’. Als een Kunstenaar die maandenlang bezig is de prachtigste vormen 

en kleuren te combineren. En het resultaat is… een kunstwerk! Natuurlijk staat 

de handtekening van de Kunstenaar op jullie kunstwerkje. Want toen God jullie 

Van harte geluk gewenst 
            met jullie kindje!

5

Daarom willen jullie meer horen over hoe jullie je kind kennis laten maken Daarom willen jullie meer horen over hoe jullie je kind kennis laten maken 

met zijn Papa in de hemel. Daarom is dit boekje ook voor jullie. Het gaat 

over de betekenis van de doop, over de doopdienst zelf, over hoe je je kind 

christelijk op kunt voeden. Met mooie gedichten, interessante weetjes 

PS: Voor de leesbaarheid schrijf ik ‘hij’ en ‘zijn’ als ik het over jullie baby heb. Als je een meisje hebt: lees gewoon ‘zij’ en ‘haar’!PS: Voor de leesbaarheid schrijf ik ‘hij’ en ‘zijn’ als ik het over jullie baby heb. Als je een meisje hebt: lees gewoon ‘zij’ en ‘haar’!

over de betekenis van de doop, over de doopdienst zelf, over hoe je je kind 

PS: Voor de leesbaarheid schrijf ik ‘hij’ en ‘zijn’ als ik het over jullie baby heb. Als je een meisje hebt: lees gewoon ‘zij’ en ‘haar’!

Pak eens een rijstkorrel. Zó klein was 

jullie kind toen het drie weken was. 

Jullie wisten nog niet eens dat 

het bestond. Maar toen al 

was het gekend door God!
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Jet:

De eerste keer moeder worden is de mooiste 

ervaring in je leven. Heel heftig, maar aan de 

andere kant ook geweldig. We hadden geen idee 

dat het zo’n impact op ons leven zou hebben. 

De eerste weken vond ik behoorlijk pittig. 

Daarna hebben we vooral ook veel genoten. 

Ik weet nog dat ik de eerste kerst met onze 

Emma op schoot zat (ze was toen een maand 

oud) en huilde van zoveel geluk.

Dragende            handen           handen
Zonder jullie en jullie liefde voor elkaar zou jullie kindje er niet zijn. Zonder God ook niet. Als er één 

gebeurtenis is waardoor mensen spontaan in God gaan geloven, dan is het de geboorte van een kind. 

Een simpele eicel en zaadcel die bij elkaar komen en negen maanden later is er een compleet levend 

wezentje, met alles erop en eraan! Daar móet God wel achter zitten.

Je wilt hem koesteren – ‘Ligt hij wel warm genoeg?’. Je wilt hem alles geven 
wat hij nodig heeft – ‘Heeft ‘ie wel genoeg gedronken?’ Maar… God zij dank! 
Met het ‘weven’ van je kindje in zijn moeders buik is Gods werk niet 
afgelopen. Zijn handen blijven je kind dragen. Zo is het zijn leven lang 
veilig in de handen van God. Hij is er voor hem als hij zijn eerste stapjes 
zet en weer keihard valt, Hij is er voor hem als hij gepest wordt op school, 
Hij is er voor hem als hij zijn eerste geloofstwijfels krijgt.

Je wilt hem koesteren – ‘Ligt hij wel warm genoeg?’. Je wilt hem alles geven 
wat hij nodig heeft – ‘Heeft ‘ie wel genoeg gedronken?’ Maar… God zij dank! 
Met het ‘weven’ van je kindje in zijn moeders buik is Gods werk niet 
afgelopen. Zijn handen blijven je kind dragen. Zo is het zijn leven lang 
veilig in de handen van God. Hij is er voor hem als hij zijn eerste stapjes 
zet en weer keihard valt, Hij is er voor hem als hij gepest wordt op school, 
Hij is er voor hem als hij zijn eerste geloofstwijfels krijgt.

Waarschijnlijk stroomt je hart over van moeder- of vaderliefde voor je lieve kleine baby’tje. Maar… aan de 
andere kant kan de enorme verantwoordelijkheid je overweldigen. Dit kleine mensje kan nog helemaal niks; 
het is helemaal afhankelijk van jouw zorg. Je wilt hem beschermen – ‘Voorzichtig met z’n hoofdje hoor!’. 

Waarschijnlijk stroomt je hart over van moeder- of vaderliefde voor je lieve kleine baby’tje. Maar… aan de Waarschijnlijk stroomt je hart over van moeder- of vaderliefde voor je lieve kleine baby’tje. Maar… aan de 
andere kant kan de enorme verantwoordelijkheid je overweldigen. Dit kleine mensje kan nog helemaal niks; 
het is helemaal afhankelijk van jouw zorg. Je wilt hem beschermen – ‘Voorzichtig met z’n hoofdje hoor!’. 

Wat voelden jullie toen je je kindje voor het eerst in je armen hield?

           handen
Zonder jullie en jullie liefde voor elkaar zou jullie kindje er niet zijn. Zonder God ook niet. Als er één 

Hebben jullie God al bedankt 

voor het prachtige schepseltje 

dat Hij jullie gegev
en heeft?
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Tinie: 
Het was heel duidelijk voor ons, 
dat we onze kinderen wilden 
laten dopen. Zelf ervaren we 
het als een teken van Gods 
liefde en trouw en dat wilden 
we voor onze kinderen ook. 
God is met hen begonnen en 
zal het ook afmaken. Deze tekst 
uit Filippenzen 1:6 is een soort 
motto geworden voor de 
toekomst van onze jongens.
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In de tijd dat Jezus op aarde was, waren er ook ouders die dat verlangen hadden. ‘Laten we ons kind bij 
Jezus brengen, dan kan Hij Zijn zegen geven. Dan zal het goed gaan met ons kind’. Ze zochten Jezus en 
schoven hun kind naar voren. ‘Ga maar naar Jezus toe.’ En Jezus kon niet wachten om die kinderen in 
Zijn armen te sluiten. Daarom werd Hij ook zo ontzettend boos (‘woedend’ staat er in het Grieks) toen Zijn 
leerlingen de kinderen minachtend tegenhielden. ‘Laat de kinderen bij Mij komen en houdt hen niet tegen!’ 
Vervolgens legde Zijn handen zegenend op hun hoofden en bad Hij hen Gods goedheid toe. 
Dát is dopen: Gods goede nabijheid in het leven van je kind!

Je kind is kwetsbaar. Juist dit is misschien wel de reden dat jullie je kindje willen laten dopen. Het besef dat 

de verantwoordelijkheid om op eigen kracht dit kind op te laten groeien tot een volwassen, evenwichtig en 

gelukkig mens te groot is. Je hebt Hulp nodig. Je hebt Gods zegenende handen nodig.

handen

Hebben jullie God al bedankt 

voor het prachtige schepseltje 

dat Hij jullie gegev
en heeft?

Waarom willen jullie je kind 

laten dopen? Of ‘hoort het er 

gewoon bij’? Neem eens de tijd 

om hier samen over te praten!

Zegenende
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